
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДержавноУ служби 

з лiкарських засобiв 

та контролю за наркотиками 

у МиколаУвськiй областi 

06.08.2021 № 19-К 

УМОВИ 

проведения •~онкурсу 

на зайнятгя посади державноi служби категорii «В» - головного спецiалiста 

сектору бухгалтерського облiку та економiки Державноi служби з лiкарських засобiв 

та контролю за наркотиками у Миколаiвськiй областi 

Посадовi обо в' язки 

(54020 м. Миколаiв вул. Погранична 22/1 А) 

Загальнi умови 

Головний спецiалiст сектору бухгалтерського облiку та 

економ1ки самостiйно 1 в повному обсязi веде облiк 

необоротних активш, запасiв, коштiв, розрахункiв та iнших 

активш , фондiв, доходiв та видаткiв дотримуючись единих 

методологiчних засад, встановлених Законом УкраУни «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову зв1тюсть в УкраУнi», з 

урахуванням особливостей дiяльностi Служби й технологii 

оброблення облiкових даних. 

Забезпечуе повне та достовiрне вiдображення 

iнформацiУ, що мiститься у прийнятих до облiку первинних 

документах, на рахунках бухгалтерського облiку. 

За погодженням з кершником Служби та головним 

бухгалтером подае в органи казначейства документи для 

перерахування коштш згiдно з визначеними податками й 

платежами, а також для розрахункiв з iншими, вiдповiдно до 

договiрних зобов' язань . 

Оформлюе рахунки на вщшкодування суб'ектами 

господарювання витрат Служб и, пов' язаних з проведениям 

експертизи (випробування зразкiв продукцiУ) . Готуе звiтнiсть, 

щодо вартосп вщшкодування цих витрат. 

Приймае участь у проведеннi iнвентаризацiй. 

Готуе данi для вкшочення Ух до фiнансовоУ та бюджетноУ 

звiтностi Служби, здiйснюе складання окремих i"i форм, а також 

форм iншоУ перiодичноУ зniтностi, яка rрунтуеться на даних 

бухгалтерського облiку. 

Забезпечуе пiдготовку оброблених документiв, реестрiв i 
звiтностi, для зберiгання Ух протягом установленого термiну. 

Бере участь у пiдготоnцi пропозицiй щодо: 

- внесения змш до обраноУ облiковоУ поштики, 

удосконалення внутр1шньогосподарського (управлiнського) 

облiку та правил документообiгу; 



Умови оплати працi 

Iнформацiя про 

строкоюсть чи 

безстроковiсть 

призначення на посаду 

Перелiк iнформацii", 

необхiдноi" для участi в 

конкурсi, та строк i"i 
подання 
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- розроблення додатково:i системи рахункiв i регiстрiв 
аналiтичного облiку, звiтностi й контролю господарських 

операцiй; 

- забезпечення збереження майна, рацiонального та 

ефективного використання матерiальних, трудових та 

фiнансових ресурсiв Служби. 

Дотримуеться правил внутр1шнього службового 

розпорядку, знае та виконуе вимоги з охорони працi та 

пожежноi" безпеки, вимоги з цивiльного захисту. 

Постiйно пiдвищуе свою квалiфiкацiю. Вчасно i сумлiнно 
виконуе доручення i розпорядження завiдувача сектору -
головного бухгалтера. Виконуе iншi завдання та обов'язки 

визначенi в наказах начальника Служби. 

посадовий оклад - 5500,00 грн; 
надбавки, доплати, премii" та компенсацii" вiдповiдно до статri 

52 Закону Украi"ни «Про державну службу»; 
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 

вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра:iни вiд 18 
сiчня 2017 року No 15 «Питания оплати пращ працiвникiв 
державних органiв» (iз змiнами) 

безстроково 

строк призначення особи, яка досягла 65-рiчного вiку, 

становить один р1к з правом повторного призначення без 

обо в' язкового проведения конкурсу щорiчно 

1) заяву про участь у конкурсi iз зазначенням основних 

мотивiв щодо зайнятrя посади за формою згiдно з додатком 2 
Порядку проведения конкурсу на зайнятrя посад державно~ 

служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi"ни вiд 25 березня 2016 року No 246; 
2) резюме за формою згiдно з додатком 21

, в якому 
обов 'язково зазначаеться така iнформацiя: 

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата; 

реквiзити документа, що посвiдчуе особу та пiдтверджуе 

громадянство Укра:iни; 

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi" освiти; 

пiдтвердження рiвня вiльного володiння державною мовою; 

вiдомостi про стаж роботи, стаж державно~ служби (за 

наявностi), досвщ роботи на вщпошдних посадах у 

вiдповiднiй сферi, визначенiй в умовах конкурсу, та на 

керiвних посадах (за наявностi вiдповiдних вимог); 

3) заяву, в якiй повiдомляе, що до неi" не застосовуються 

заборони, визначенi частиною третьою або четвертою статri 1 
Закону Укра:iни «Про очищения влади» та надае згоду на 

проходження перев1рки та на оприлюднення вiдомостей 

стосовно неi" вiдповiдно до зазначеного Закону. 

Подача додаткiв до заяви не е обо в' язковою. 

Iнформацiя приймаеться до 17 год. 00 хв. 

30 серпия 2021 року виключно через €диний портал 

вакансiй державноi" служб и за посиланням: 

https://career.gov.ua/ 
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Додатковi (необов'язковi) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
документи формою згiдно з додатком 3 до Порядку проведения конкурсу 

на зайняття посад державноУ служби 

Дата 1 час початку 

проведения тестування 

кандидатш. 

Мiсце або спосiб 

проведения тестування. 

Мiсце або спосiб 

проведения спiвбесiди (iз 

зазначенням електронноУ 

платформи для 

комунiкацiУ дистанцiйно) 

Прiзвище, iм'я та по 

батьковi, номер телефону 

та адреса електронноУ 

пошти особи, яка надае 

додаткову iнформацiю з 

питань проведения 

конкурсу 

1. Освiта 

2. Досвiд роботи 

3. Володiння державною 

мовою 

Вимога 

1. Вiдповiдальнiсть 

' 

2. Досягнення результатiв 

, 

3. Комунiкацiя та 

взаемод1я 

02 вересня 2021 року починаючи з 09 год. 00 хв. 
м . Микола'iв, вул. Погранична 22/1 А (проведения тестування 
за фiзичноУ присутностi кандидатiв) 

03 вересня 2021 року починаючи з 11 год. 00 хв. 
м. Микола'iв, вул. Погранична 22/1 А (проведения спiвбесiди за 
фiзичноУ присутностi кандидатiв) 

П' ятницька Валентина Олександрiвна 

телефон: (0512) 47-56-07 
e-mail: Piatnytska_ VO@dls.gov.ua 

Квалiфiкацiйнi вимоги 

Вища освiта ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за 

однiею iз галузей знань: «Облiк i оподаткування», «Облiк i 
аудит», «Оподаткування», «Фiнанси» 

не потребуе 
. . 
вшьне володшня державною мовою 

(кошя Державного сертифiкату про ршень ВОЛОДlННЯ 

державною мовою або витяг з реестру Державних 

сертифiкатiв про рiвень володiння державною мовою) 

Вимоги до компетентностi 

Компоненти вимоги 

усвiдомлення важливосп яюсного виконання CBOIX 

посадових обов'язкiв з дотриманням строюв та 

встановлених процедур; 

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час пiдготовки i 
прийняття рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за 

можливi наслiдки реалiзацiУ таких рiшень; 

здатнiсть брати на себе зобов' язання, чiтко Ух 

дотримуватись i виконувати 

здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi; 

вмiння фокусувати зусилля для досягнення результату . . 
ДlЯЛЬНОСП; 

вмiння запобiгати та ефективно долати перешкоди 

вмiння визначати заiнтересованi i впливовi сторони та 
розбудовувати партнерськi вiдносини; 

здатюсть ефективно взаемодiяти - дослухатися, 

сприймати та викладати думку; 



4. Аналiтичнi здiбностi 

Вимога 

1. Знания законодавства 
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вмiння публiчно виступати перед аудиторiею; . . . 
здатюсть переконувати шших за допомогою аргументш 

та послiдовно'i комунiкацi'i 

здатнiсть до логiчного мислення, узагальнення, 

конкретизацi'i, розкладання складних питань на складовi, 

видшяти головне вiд другорядного, виявляти 

закономiрностi; 

вмiння встановлювдти причинно-наслiдковi зв'язки; 
вмшня аналiзувати iнформацiю та робити висновки, 

критично оцiнювати ситуацi'i, прогнозувати та робити 
власнi умовиводи 

Професiйнi знания 

Компоненти вимоги 

Конституцiя Укра'iни; 

Закон Укра'iни «Про державну службу»; 

Закон Укра'iни «Про запобiгання корупцi'i». 

Кодекс законiв про працю Укра'iни; 

Бюджетний Кодекс Укра'iни; 

Закон Укра'iни «Про державний бюджет» на вiдповiдний 

перюд; 

Закон Укра'iни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Укра'iнi»; 

Нацiональнi положения (стандарти) бухгалтерського об 

лiку в державному секторi та план рахункiв бухгалтерсько
го облiку бюджетних установ; 

Акти Президента Укра'iни та Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, 

накази Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни, накази Державно'i 

казначейсько'i служби Укра'iни, iншi нормативно-правовi 

акти, що регулюють бюджетнi вщносини 1 фiнансово

госrюдарську дiяльнiсть бюджетних установ та порядок 
казначейського обслуговування. 


